ЗВІТ

роботи бібліотеки навчальної та наукової літератури
ДЗ «Луганського державного медичного університету»
за 2017 рік
Відповідно до Закону України « Про вищу освіту», бібліотека є одним з
основних структурних підрозділів університету, бібліотечний фонд якої має
відповідати вимогам стандартів освітньої діяльності.
Головне завдання бібліотеки полягало:


В оприбуткуванні фонду літератури, яка надійшла за 2017 року, та

занесення в інвентарну та сумарні книги, штампування кожного примірника
двох сторінок;


Систематичне розставлення фонду

на стелажі бібліотеки, згідно

класифікації УДК;


В

забезпеченні освітнього процесу навчальною літературою у

відповідності до ліцензійних вимог;


Закупки навчальної літератури, згідно заявок кафедр, в межах

виділеного кошторису;


Якісного

і

оперативного

бібліотечно-бібліографічного

та

інформаційного обслуговування студентів, науково-педагогічного складу,
наукових працівників, співробітників та інших категорій користувачів,
згідно з їхніми інформаційними запитами до документ них фондів ;


В забезпеченні підвищенні кваліфікації працівника бібліотеки;



Поповнення сторінки бібліотеки на сайті університету новими

матеріалами.
У 2017 році пріоритетними напрямками роботи бібліотеки університету
були:


Формування книжкового фонду, відповідно до профілю університету;



Вивчення інформаційних потреб користувачів усіх категорій;



Забезпечення якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та

інформаційного обслуговування користувачів бібліотеки;


Своєчасне оформлення періодичних видань на 2018 рік, згідно запиту

кафедр, деканатів та відділів.
Усього за єдиним обліком зареєстрованих налічується 530 користувачів.
За 2017 рік бібліотека обслужила 4412 читачів, які отримали в
користування 8540 прим. документів. На кінець 2017 року фонд бібліотеки
налічує 8258 од. зберігання, з них української мовою-5356 прим; російською
- 2508прим;іноземними мовами – 394 прим.
Оскільки бібліотечний фонд є основою інформаційного забезпечення
учасників освітнього процесу, тому саме при формуванні фондів надається
пріоритет

змістовному

аспекту.

Найважливішим

принципом

є

його

профілювання, тобто відповідність профілям підготовки фахівців-лікарів,
навчальним

планам

і

програмам.

Кількісний

аспект

визначається

фінансуванням.
Комплектування бібліотеки здійснювалося на основі запиту кафедр та
деканатів, також до уваги брались читацькі потреби.
Упродовж

підзвітного

року

фонду

бібліотеки

надійшло3209примірника документів наукової, медичної,

навчальної,

довідкової літератури на суму 616435,00 грн.

до

У відсотковому співвідношенні за галузями знань це відображено у
таблиці

Педіатрія

офтальмологія

Ортопедія,хірургія,

19,6 3,3

Мовознавство

20,5

Патологія, Клінічна медицина

токсикологія

Фармакологія , лікознавство,

охорона здоров’я

гігієна,
Соціальна
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4,6 5,7

Гінекологія, Акушерство

11,9

Фізіологія. Патофізіологія

анатомія, гістологія

9,6

Порівняльна

2,6

Анатомія.

Математика, природні науки

3209 4,9

Соціальні науки

Гуманітарні науки

Всього прим.

Всього надійшло за тематикою призначення у %

8,3

2,5

6,5

Таблиця №1

Джерелами надходжень документів до фонду бібліотеки у 2017 році були:
Джерела надходження Всього надійшло прим. Всього на суму
документів
Видавництво

1201

314320,000

1397

257605,00

Спонсорська допомога

592

44510,00

Всього

3190

616435,00

«Нова Книга»
Видавництво
« Медицина»

Таблиця №2

У 2017 році фонд наукової літератури бібліотеки поповнився:
 Дисертації з авторефератами - 2 прим;
 Автореферати дисертацій інших ВНЗ – 7 прим;
 Магістерські роботи – 10 прим;
 Монографії - 27 прим;
 Методичні рекомендації – 23 прим.
Протягом 2017 року, згідно передплати, до бібліотеки надійшло 75 назв
періодичних видань. З них 6 назв газет та 69 назв журналів, які відповідають
ліцензійним вимогам щодо періодичних видань. Всі періодичні видання
обліковані.
Усі нові надходження оприбутковані та викладені на сайті університету ,
у розділі бібліотеки.

